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TELÈFONS D’INTERÈS

Equipaments i
serveis municipals
Ajuntament

93 469 49 00 g www.montgat.cat
93 469 07 07 , policiamontgat@montgat.cat

Policia Local
Benestar Social

93 469 08 08 , ssocialsmontgat@montgat.cat
93 469 02 96 , esportsmontgat@montgat.cat

Poliesportiu
Centre Cívic les Mallorquines
Cultura
Biblioteca

93 469 07 37 , culturamontgat@montgat.cat
93 469 07 37 , culturamontgat@montgat.cat

Espai Jove

93 469 00 98 , b.montgat.tb@montgat.cat
93 469 16 85 , joventutmontgat@montgat.cat

Casal de Gent Gran

93 469 35 87 , casaljmaragall@hotmail.com

Centre d’Atenció Primària (CAP) 93 469 49 30
Organisme de Gestió Tributària 93 469 10 04

*

Jutjat de Pau

93 469 28 64 , jutjatmontgat@montgat.cat

Recomanacions
compra de joguines

Deixalleria Tiana-Montgat

93 395 35 88 , mambientmontgat@montgat.cat

Escola Salvador Espriu

93 469 07 15

Per a les festes de Nadal, la Regidoria de Consum de
Montgat difon un seguit d’aspectes a tenir en compte a
l’hora de triar les joguines. D’una banda, aconsella fixar-se
en l’edat i la maduresa dels infants, els continguts dels
jocs i evitar aquells amb distinció sexista i que incitin a la
violència; de l’altra, és molt important llegir les etiquetes
i comprovar que hi apareixen les dades mínimes obligatòries com ara la marca CE, el nom i la marca del producte o
les advertències d’ús. És aconsellable conservar els catàlegs comercials, el tiquet de compra i dirigir-se a l’establiment en cas de detectar defectes. Finalment, també és una
garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral
de consum. Amb tot, no hem d’oblidar que les joguines
han de servir per divertir els petits.

Escola Marina

93 469 42 66

Institut Thalassa

93 469 31 85

Escola d’Adults Timó

93 469 01 72 , timo@diba.cat

Oficina d’Informació
al Consumidor (OMIC)

93 469 07 37 , consummontgat@montgat.cat

Recollida de mobles

93 112 00 26

Per a més informació:

OMIC. C/ Pare Claret, s/n 08390 Montgat Tel. 93 469 07 37
consummontgat@montgat.cat

*
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Platges de Montgat

93 469 40 80 , platgesmontgat@montgat.cat
Escola Bressol Els Montgatets 93 469 44 53 , edumontgat@montgat.cat

DESEMBRE
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Consells de
seguretat per Nadal
Durant el mes de desembre, època de celebracions i de
desplaçaments, cal extremar les precaucions de seguretat,
ja que els delinqüents aprofiten la mobilitat de les persones
per actuar. La majoria són enxampats per la policia gràcies a la
col·laboració ciutadana, però cal tenir en compte alguns consells de seguretat. Per exemple, si disposem d’alarma al domicili, cal connectar-la, i també tancar portes i finestres, encara
que siguin elevades. Tampoc no hem d’obrir sense pestell els
suposats empleats del gas o d’altres companyies de serveis.
Al carrer cal estar atent als desconeguts que se’ns acostin,
tancar-nos amb pestell als caixers i vigilar quan entrem i sortim. Cal portar els diners justos al moneder i si veiem persones
estranyes que no són habituals del barri, que caminen sense
sentit i que de manera anormal observen molt, es recomana
avisar la policia.
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Les guàrdies comencen a les 9 h del matí fins a les 9 h de la nit.
Diumenge i festius, de 10 h a 14 h.

Farmàcia CIRICI Riera Sant Jordi, 14. Montgat. Tel. 93 469 11 87
FARMÀCIA PERE BRUFAU TUDELA Camí Vell de Tiana, 56. Montgat. Tel. 93 469 08 86
FARMÀCIA TOURIS MEDRANO Rambla del Turó, 10. MONTGAT. Tel. 93 469 00 45
FARMÀCIA MARTA ESPINÀS JANER Camí Ral, 3. MONTGAT. Tel. 93 469 17 50
FARMÀCIA DE MAQUA Carrer Lola Anglada, 30. TIANA. Tel. 93 395 27 06
FARMÀCIA CAPDEVILA Passeig de la Vilesa, 8. TIANA. Tel. 93 465 53 02
En cas d’urgència Farmàcia Vianya 24h
Av. President Companys, 45 Badalona. Tel. 93 384 08 02
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Marc Rovira
Preparador físic i Assistent
de Jorge Lorenzo
“Animo la gent a creure
en els seus somnis”

Balanç positiu de la
gestió municipal
Finalitzem l’any 2015 amb un balanç positiu de la gestió municipal. Hem
encetat la legislatura amb un equip de govern sòlid i cohesionat que treballa intensament per garantir la qualitat dels serveis municipals, intensificant les gestions en tots els àmbits i revisant els protocols per millorar
l’eficiència dels serveis. Hem activat les gestions amb l’Àrea Metropolitana i la Diputació de Barcelona per generar la complicitat necessària,
tan important per al desenvolupament de projectes al municipi. D’altra
banda, la col·locació de la primera pedra del mercat municipal i la bona
evolució de les obres de remodelació de la Plaça de la Vila són bones notícies que celebrem. A més a més, treballem intensament perquè els serveis tècnics municipals articulin les mesures necessàries perquè es doni
continuïtat a les obres d’ampliació de l’escola Sant Joan el més ràpidament possible. També cal destacar que hem millorat la neteja viària en diversos punts del municipi per fer-la més eficaç, i s’han desplegat accions
per millorar l’eficiència i el control de la despesa pública en els llums LED
implantats a tot el municipi, accions que de mitjana han suposat un 75%
de reducció de la despesa en enllumenat.
El Nadal ja és aquí i les entitats i associacions montgatines ens ofereixen una agenda plena d’activitats nadalenques i solidàries. La Fira de
Nadal al Parc del Tramvia n’és la cita central, en la qual tothom té l’oportunitat de compartir una bona jornada. Les festes de Nadal també són
una bona ocasió per continuar essent solidaris i adoptar actituds més
responsables vers el medi ambient, petits gestos quotidians per un gran
repte col·lectiu.
Per finalitzar, us recordem que al mes de gener no s’editarà la Revista
Municipal de Montgat i que podreu trobar tota la informació municipal i
l’agenda d’activitats al web www.montgat.cat
Us desitjo un molt bon Nadal i un any nou ple de bons propòsits.

Rosa Funtané i Vilà

Alcaldessa

El ciutadà exposa LA RESPOSTA

a

Marta Roldan
Montgat

Quería hacerles una sugerencia. ¿Habría la
posibilidad de poner una farola - aunque
sea provisional - en el parque infantil de la
Biblioteca? Se trata de una zona que sólo se
alumbra con las luces de la Biblioteca y, en
esta época, se hace muy rápido de noche
y no podemos disfrutarla. Además, la rafia
colocada debajo de la arena está muy levantada y es un peligro para los niños, sobre
todo en la zona del tobogán.

Gabriel Salguero Lafuente
Regidor de Via Pública i Parcs i Jardins

|1| Servicios técnicos municipales han comprobado en horario nocturno la iluminación
del parque infantil de la Biblioteca y, según informan, la iluminación es suficiente para
que los niños puedan jugar en el parque. Aun así, se reforzará. A su vez,ya hemos trasladado la incidencia sobre el estado de la rafia que cubre el suelo a fin que se corrija lo más
rápidamente posible. Muchas gracias por su colaboración.

Pots fer la teva consulta a l’Ajuntament a través del correu comunicaciomontgat@montgat.cat o el web www.montgat.cat especificant a qui t’adreces: Alcalde o regidors/es.
Longitud màxima, 450 caràcters amb espais. Ha de constar el nom i cognoms, adreça, número de telèfon i DNI o passaport. No es publicaran preguntes signades amb
pseudònim o amb inicials. D’entre les preguntes rebudes en seleccionarem una que respondrem i publicarem a la revista del mes següent.
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Via Pública

Reorganització del
servei de neteja viària
URBANISME

Les obres de la plaça de la Vila es
reinicien i avancen a bon ritme
El passat 16 de novembre es van
reiniciar les obres de la plaça de la Vila,
paralitzades des del juliol a causa de les
dificultats en l’excavació per condicionar
la zona de pàrquing. Es preveu que les
obres acabin definitivament el mes de
juliol del 2016.
D’una banda, es té previst acabar
l’estructura de l’aparcament a finals del
mes d’abril i finalitzar la urbanització

definitiva de la plaça i els voltants, a finals
de juliol; i, de l’altra, tot i que les obres
de l’edifici consistorial ja han conclòs, la
reocupació de l’equipament dependrà de
l’evolució final de les obres a la plaça.
El projecte i l’obra de la plaça de la Vila
formen part de les actuacions que l’Àrea
Metropolitana de Barcelona duu a terme
al municipi de Montgat amb finançament
a parts iguals entre l’ Ajuntament i l’AMB.

La regidoria de Via pública de l’Ajuntament
de Montgat ha reorganitzat el servei de neteja
a diversos barris del municipi amb l’objectiu
d’optimitzar els recursos i millorar-ne la
qualitat. Després d’analitzar i avaluar el servei
en diferents punts del municipi, s’ha decidit
ampliar en alguns casos la freqüència amb què
es du a terme la neteja viària. Concretament, al
barri de les Bateries i al barri de Can Maurici els
recorreguts que fins ara es feien a dies alterns,
es realitzaran tots els dies laborables per tal
d’oferir el servei adequat que demanda la nova
àrea d’esbarjo de gossos que s’ha fet al parc
del tramvia. D’altra banda, els recorreguts a la
part mitja-alta del barri de les Mallorquines i
al barri de les Costes, que abans eren de dos
dies setmanals, s’han ampliat amb un tercer dia
de repàs i més operaris a la zona. La regidoria
continuarà vetllant per la millora del servei de
neteja viària del municipi allà on detecti noves
incidències.

Urbanisme

Tret de sortida per
a la comercialització
dels locals del Mercat
de Montgat
???????????

URBANISME

Estat de les obres de l’escola Sant Joan
L’Ajuntament treballa en la nova adjudicació
El termini d’execució del projecte de remodelació de l’escola Sant Joan - actualment,
al 30% - s’ha exhaurit. Les obres del centre
han experimentat retards i aturades des de
l’inici, i al final l’Ajuntament de Montgat ha
arribat a un punt de ruptura amb l’empresa
contractada, per la qual cosa ambdues parts
estan a punt de finalitzar les negociacions
per a la liquidació de l’obra executada.
Actualment, les obres del pati es troben pràcticament enllestides, com també la substitució
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de la xarxa de sanejament. I queda pendent
estructurar la zona d’ampliació de l’edifici.
L’empresa s’ha compromès a alliberar el màxim
d’espai d’estacionament al perímetre de
l’escola, complir les mesures de seguretat de
protecció de l’obra i s’ha instal·lat la barana definitiva del pati, inclosa en el projecte. Des dels
serveis jurídics de l’Ajuntament ja es treballa
en la nova adjudicació perquè les obres es
reprenguin de seguida i finalment s’assoleixin
els resultats projectats i desitjats per tothom.

El dissabte 28 de novembre es va col·locar
la primera pedra del Mercat de Montgat,
un acte simbòlic amb el qual van quedar
inaugurades les obres i va significar el tret de
sortida per a la comercialització dels locals
que formaran part del nou equipament.
Amb un àrea d´influència de més de 250.000
persones, a menys de 10 minuts en cotxe,
el nou mercat aportarà una oferta comercial
i de serveis especialitzats que facilitaran
el comerç de proximitat. El mercat comptarà amb més de 20 parades i locals que
es complementaran amb el supermercat
Mercadona. A més, es podrà gaudir d’espais
verds, zones infantils i terrasses de restauració, que convertiran el Mercat de Montgat en
un punt de trobada, amb més de 200 places
d´aparcament gratuïtes.
Per a més informació, el 9 i 10 de desembre a
les 15.30 h, tindrà lloc la presentació del nou
mercat a la Sala Pau Casals.
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TEMA DEL MES

Es completa la renovació de l’enllumenat
públic de Montgat amb lluminàries LED
La tecnologia LED suposarà un gran estalvi per al municipi i permetrà un
nou i eficaç sistema de telegestió
El passat mes de novembre es va finalitzar la substitució de tots els punts de llum
de l’enllumenat públic per lluminàries de
tecnologia LED, previstes en el projecte que
es va iniciar a mitjans del mes de gener. La
plaça de les Mallorquines, la zona de vianants de la Riera Sant Jordi, el carrer Buenos
Aires, el carrer Figuerola i part de la pista
poliesportiva del barri de Les Costes són els
únics punts del municipi on no s’ha aplicat
la substitució, a causa de la particularitat de
l’enllumenat, amb uns bàculs no estàndards.
A mesura que s’han anat aplicant les substitucions, s’ha analitzat si els nivells lumínics
i les uniformitats obtingudes a cada carrer
eren satisfactòries. Quan el resultat no ha
estat l’òptim, s’ha estudiat quina podia ser
la solució per millorar-lo. Per exemple, al carrer Pare Claret, es trobaran que els nivells
lumínics i la uniformitat no eren els adequats i es va optar per augmentar en algun
punt la potència de la lluminària i reorientar-les. Un altre exemple és el de la rambla
del Turó, on la uniformitat no era la correcta.
En aquest cas, la solució va ser instal·lar lluminàries amb una òptica simètrica.
Actualment, encara hi ha algunes localitzacions on la il·luminació no acaba de ser del
tot satisfactòria, però s’hi treballa per tal de
trobar la millor solució. És el cas d’una vorera de la plaça de la Mare, les voreres del carrer Antonia Macià o el passatge Pare Claret,
espais on es preveu que s’instal·lin alguns
punts de llum més. Als carrers Mari Sampere, Pepa Colomer i Lluís Companys s’afegiran
lluminàries amb una altra òptica per millorar-ne la uniformitat.

NOU SISTEMA DE TELEGESTIÓ
Durant el novembre també es va instal·lar
un sistema de telegestió a tots els quadres
elèctrics que permetrà controlar de manera remota tota la instal·lació d’enllumenat
públic. Gràcies a aquest sistema, se sabrà
immediatament quan un sector queda sense
il·luminació, i permetrà que s’hi actuï amb celeritat i, conseqüentment, millorarà la qualitat

del servei. També es podran ajustar els horaris
d’encesa i apagada de l’enllumenat, una acció
que ajudarà a reduir la factura elèctrica, el
consum i les emissions de CO2. D’altra banda
es podrà conèixer el consum exacte de cada
subministrament, comparar amb la quantitat
que cobra la companyia elèctrica i comprovar
si és correcta o no.
Des que es van començar a substituir les anti-

gues lluminàries per les LED, s’ha comprovat
com es complien les expectatives d’estalvi
del projecte. Entre molts exemples, hi ha el
del subministrament elèctric situat al carrer
Teresa Claramunt, el qual va registrar un consum de 4.163 kW a l’agost del 2014, mentre
que a l’agost del 2015 va ser de 1.099 kWh,
un 73,6% menys.

FINANCES

L’Ajuntament aprova no incrementar
els impostos per al 2016
El Ple del mes d’octubre va aprovar les
ordenances reguladores de tributs municipals i preus públics per al 2016, decidint
mantenir els impostos, les taxes i els preus
públics, amb l’objectiu de no incrementar la
pressió fiscal sobre les famílies de Montgat.
Amb l’aprovació, s’han introduït modificacions en els textos de les ordenances fiscals
per tal de donar compliment a les previsions normatives segons la Llei General
Tributària. D’altra banda, s’han modificat
les bonificacions en les transmissions per

causa de mort de l’impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana,
simplificant-ne els criteris per poder-hi
accedir. Finalment, quant a les taxes per a
la prestació del servei de gestió de residus
municipals, s’hi aplicarà una reducció del
100% quan s’acrediti que els ingressos familiars no superen l’import del salari mínim
interprofessional en el còmput anual, i per a
les empreses que acreditin la gestió de residus assimilables a urbans pel seu compte i
no a través del servei municipal.
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Els Reis Mags
arriben a Montgat
El dia 5 de gener de 2016, Ses Majestats arribaran a Montgat. A partir de les
17,30 hores les carrosses reials començaran el recorregut pel barri de Residencial
Camí d’Alella i visitaran el Pla de Montgat,
Turó del Mar, Les Vilares, Can Maurici, Can
Ciurana i Les Costes.
Quan arribin al Carrer Marina (cantonada
carrer Pare Claret) es trobaran amb tot

LES COSTES

Per una Cavalcada
més segura:
r Eviteu recollir caramels a la zona de

amb el seguici de comparses i animació
que els acompanyaran per tot el carrer
Marina i Camí Ral fins la Riera Miquel
Matas. Una vegada arribats al final del
trajecte, Ses Majestats es desplaçaran al
poliesportiu municipal per poder lliurar a
tots els nens i nenes de Montgat un petit
obsequi abans de passar per totes les
cases quan tothom estigui dormint.

pas de les carrosses.

r Vetlleu i controleu als nens i nenes perquè no s’aproximin a les rodes dels vehicles.
r Queda prohibit transitar entre els vehicles i les carrosses durant tota la cavalcada.
r Cal esperar els pas dels darrers vehicles
de la Cavalcada abans d’ocupar la calçada.
r En cas de pèrdua d’un nen/a contactar
amb la policia al 93 4690707

RESIDENCIAL
CAMÍ D’aLELLA
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Un Nadal més
sostenible

Comprar a
Montgat té premi

L’encesa dels llums
de Nadal a Montgat

Les festes nadalenques són un bon
moment per desitjar, també, un bon Nadal
al Medi Ambient. Cada vegada més, el Nadal
s’ha convertit en un temps de consum.
No obstant això, amb alguns petits gestos
podem aconseguir entre tots un Nadal més
sostenible i solidari. Comprar el menjar i les
begudes amb racionalitat, enviar postals
electròniques, evitar les vaixelles d’un sol ús,
no utilitzar molsa als pessebres, substituir
els avets per espècies mediterrànies, evitar
els embolcalls innecessaris, moderar la
il·luminació i la calefacció, utilitzar el transport públic, comprar productes locals o en
botigues de comerç just, són decisions amb
les quals podem sumar en la cura del Medi
Ambient.

L’Associació de Comerços i Serveis de
Montgat (ACISM), amb el suport de la Regidoria
de Promoció Econòmica, posa en marxa un any
més la campanya “Comprar a Montgat té premi”. De l’1 de desembre al 5 de gener, tots els
clients que facin una compra superior a 10€
en algun dels comerços o serveis associats a
l’ACISM, entraran en el sorteig de cinc vals de
compra per un import de 500, 400, 300, 200 i
100€. El sorteig dels vals es farà l’11 de gener
al centre cívic Les Mallorquines. A més, en el
marc de la Fira de Nadal petita, se sortejarà
un val de compra per un valor de 250€. Amb
aquesta campanya es pretén fidelitzar les
compres nadalenques als establiments montgatins i millorar la qualitat i competitivitat del
teixit empresarial del municipi.

Els carrers de Montgat ja són a punt per
a les festes nadalenques. Enguany s’han
instal·lat un total de 82 motius i s’han decorat
23 arbres amb garlandes a les vies urbanes
principals, places i zones comercials del
municipi. A més, s’ha col·locat un arbre cònic
davant l’església de Sant Joan i un guarniment de “Bones Festes” a la plaça d’Alcanar.
En aquesta mateixa plaça tindrà lloc l’encesa
dels llums el dia 3 de desembre, a les 19h,
amb un acte en el qual participaran les
Corals del CRiC i del Casal de Gent Gran Joan
Maragall.
Des del 2010, les lluminàries que s’instal·len
per Nadal són de tecnologia LED, fet que
suposa un estalvi d’un 80% respecte de les
convencionals.
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CONSUM

La Unitat Mòbil
de Consum visita
Montgat
Enguany, la Unitat Mòbil de Consum de
la Diputació de Barcelona participarà en la
Fira de Nadal de Montgat. A través d’aquesta
unitat mòbil s’informarà sobre els serveis
que ofereix l’OMIC, l’Oficina Municipal
d’Informació de Consum. L’OMIC és un servei de l’Ajuntament del Montgat per ajudar
les persones consumidores i usuàries a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, l’assessorament i la recepció de
reclamacions en matèria de consum. És un
servei municipal d’atenció directa i gratuïta
a través del qual es pot sol·licitar informació
sobre qualsevol problemàtica que pugui
afectar-nos com a persones consumidores.
Concretament, l’OMIC ofereix atenció
personalitzada de consultes; recepció,
gestió i resolució de queixes i reclamacions;
mediació entre les parts per a la resolució
de determinades qüestions, campanyes
d’informació, sensibilització i orientació;
material informatiu, documentació tècnica,
col·laboració amb la Junta Arbitral de Consum i xerrades educatives.
Les persones interessades poden acostarse a la unitat mòbil el dia 13 de desembre,
al Parc del Tramvia. Per a més informació,
adreceu-vos a l’OMIC.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

La Fira de Nadal torna a Montgat
amb la 19a edició
El diumenge 13 de desembre, tindrà
lloc la tradicional Fira de Nadal al Parc del
Tramvia, que comptarà amb la presència de
les entitats culturals, esportives i socials
del municipi. Com ja és habitual, s’ha
programat un ampli ventall d’activitats
adreçades a totes les edats. D’una banda,
els assistents podran comprar productes
nadalencs, regals i aliments artesans en
les diferents paradetes instal·lades per a

l’ocasió; i, de l’altra, trobaran activitats,
com ara una caravana de ruquets per als
més petits, una granja d’animals i tallers de
diferents temàtiques: de tions, de plastilina màgica i de fanalets. A més, els visitants
també podran degustar brou calent i hi
trobaran una foguera per fer pa torrat. Dins
la programació també s’inclou la Festa
de l’Aigua, un gran carrusel, una ludoteca
mòbil i un tió gegant.

Vull reciclar
o llençar
|1| Contenidor Verd
Reciclar una ampolla de vidre
estalvia energia per mantenir engegada una
bombeta de 100 W durant quatre hores.

|1| Contenidor Blau
Una tona de paper reciclat evita la tala de
17 arbres de vint anys (0,4 ha de bosc).

Podeu obtenir informació
al minut de les coses que passen
al poble. Seguiu-nos a

@Montgat

Foto: David Blasco

ENTITAT

Més activitat a la Fira de Nadal Petita
de Montgat d’enguany
El diumenge 20 de desembre, d’11 a 20 h,
la plaça de les Mallorquines serà l’escenari
de la segona edició de la Fira de Nadal Petita
de Montgat, que enguany creix en oferta de
serveis i activitats.
Organitzada per l’Associació de Comerciants,
amb la col·laboració de la Regidoria de
Promoció Econòmica i l’Associació de Veïns
Les Mallorquines, comptarà amb paradetes

d’artesania, alimentació i objectes de regal, entre d’altres. A més, durant el dia es realitzaran
tallers infantils, passejada de ponis, pintacares
i es comptarà amb la presència del Patge Reial.
Com ja és tradició, l’Associació de Veïns Les
Mallorquines amenitzarà la jornada fent cagar
el Tió i oferint una xocolatada. La jornada festiva finalitzarà amb un concert musical i cava
per a tothom.
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La Marató
de TV3
La Biblioteca
et cuida ;)
Paradeta disponible
fins al 12 de desembre

Un any més, la Biblioteca tindrà
en el seu vestíbul una paradeta de llibres amb l’objectiu de
recaptar diners per col·laborar
amb La Marató, dedicada en la
seva 24a edició a la diabetis i
l’obesitat.

Acte d’encesa
dels llums de Nadal
A les 19.30 h a la Plaça d’Alcanar
(Biblioteca Tirant lo Blanc)
Col·laboren: Coral del Casal de gent gran Joan
Maragall i la Coral del CRiC

7/8

DILLUNS I DIMARTS

11
DIVENDRES

12
DISSABTE

Story Time
+ ABC game

Gala benèfica
ABAM i APROPA’T

L’hora del conte i jocs en anglès
per a nens i nenes de 4 a 8 anys
A les 17.30 h a la Biblioteca
Tirant lo Blanc

En benefici a les protectores
d’animals de Montgat i Tiana.
Actuacions musicals i dansa.
Entrada: 3€
A les 21 h a la Sala Pau Casals

Col·labora: Little English World

Organitza: ABAM i APROPA’T

2

DIMECRES

Mercat setmanal
Mercat de roba i queviures
i tots els dimecres del mes,
de 10 a 14 h a la Pl. de les
Mallorquines

3

DIJOUS

Cicle d’activitats de
formació educativa
Estratègia familiar en l’ús més segur d’internet i les xarxes socials.
Inscripcions: Regidoria d’educació
educaciomontgat@montgat.cat
De 17.30 a 21 h a l’Institut Thalassa
Col·labora: Diputació de Barcelona

Excursió de Pre-Nadal
Board games
Mercats nadalencs
Jocs de taula per a nens
de Perpinyà i l’Estartit i nenes de 9 a 15 anys
Sortida a les 8 h. Preu 99 €
Per a més informació i inscripcions:
Tel. 93.469.35.87

A càrrec de Rosa Casafont
llicenciada en medicina i cirugía
A les 18.30 h a la Sala Pau Casals
de la Biblioteca Tirant lo Blanc
Organitza: Aula d’extensió universitària TIMO

8

Col·labora: Little English World

Organitza: Casal de Gent Gran Joan Maragall

9

DIMECRES

Entre llibres
‘Joana E.’
de Maria Antònia Oliver.
Informació i inscripcions a la
biblioteca.
A les 19 h a la Sala Josep
i Pere Santilari

10
DIJOUS

Conferència
‘L’art de transformar
la ment’

A les 18.30 h a la Biblioteca
Tirant lo Blanc

Club du Livre
‘Les Échelles
du levant’
d’Amin Maalouf.
Informació i inscripcions
a la biblioteca.
A les 19 h a la Sala Josep
i Pere Santilari

Book Club
’Back when we
were grownups’
by Anne Tyler.
Informació i inscripcions
a la biblioteca.
A les 19 h a la Sala Josep
i Pere Santilari

Bàsquet per
La Marató de TV3
Col·labora amb la Marató jugant
a bàsquet (partits de pares contra
fills, de veterans, de veïns).
Inscripcions el mateix dia.
de 17.30 a 20h al
poliesportiu Municipal
Organitza: Unió Esportiva Montgat

XIX FIRA
DE NADAL

Al Parc del tramvia
de 10 a 17 h

13
DIUMENGE

Fira d’entitats
Artesans alimentaris
i artesania
Foodtrucks
Caravana de ruquets
Granja d’animals
Caldo calent i pa torrat
Tió gegant
Llegenda de l’oncle buscall
Ludoteca mòbil
Carrousel gegant
Taller infantils:
Pintacares, fanalets,
plastilina màgica i tions
Música nadalenca
Festa de l’aigua AGBAR
Col·laboren: Entitats de Montgat

REVISTA municipal
MonTgat

DESEMBRE /// AGENDA D’ACTIVITATS

14
DILLUNS

Hora del conte
“Un Nadal ple de contes”,
a càrrec de Joan Boher.
A les 18 h a la Sala Pau Casals

15
DIMARTS

Taller infantil
de Nadal
Per a nens i nenes a partir
de 5 anys. Cal inscripció prèvia.
Gratuït
A les 18 h a la Sala Josep
i Pere Santilari

17
DIJOUS

Conferència
‘Dret penal i delictes
contra la llibertat’
A càrrec de Ramon Ragués Vallès
Catedràtic d’Universitat
A les 18.30h
a la Sala Albéniz de Tiana
Organitza: Aula d’extensió universitària TIMO

19
DISSABTE

Fem cagar el Tió
a Can Maurici

Berenar per a nens/es i barbacoa
per a les famílies.
Hi haurà sorpresa per a la canalla
A les 17.30 h al Parc del Tramvia
Organitza: AVV Can Maurici

Concert
de Nadal
a càrrec de la Coral del Centre
Recreatiu i Cultural
A les 19.30h a l’església
parroquial de Sant Joan
Organitza: Centre Recreatiu i Cultural
Col·labora: Ajuntament de Montgat i esglèsia
parroquial de Sant Joan de Montgat

CAGATIÓ FEST
Porta el teu “Pongo” i
farem un Cagatió

19
DISSABTE

Sopar i concerts

Actuació “Un gos robant” i
JAM HITS THE TOWN - REGGAE
SESSION amb Nytto Dread
& Dimas Deyah
A partir de les 21h
A la Sala Pau Casals
Organitza: Colla de Diables de Montgat
Col·laboren: Associació Consell de Joves de
Montgat

Fira Nadal
petita

GENER

20

Reis 2016

5

D’11 a 14h

Cavalcada
de reis 2016

A la Plaça de les
Mallorquines

DIUMENGE

Taller Pintacares
Passejada amb ponis
Visita del Carter Reial

Arribada del
Carter Reial

De 11 a 14 h i de 17 a 20 h
a la Plaça Mallorquines
El carter reial arribarà
a la carpa preparada a la plaça
Mallorquines dins de la fira
de Nadal petita que organitza
l’ACiSM, per recollir les cartes
de tots els nens i nenes que
vulguin escriure a Ses Majestats
els Reis Mags d’Orient.
A partir de les 17 h

Taller de Fanalets

DIMARTS

A partir de les 17 h
|1| Inici del recorregut de les
carrosses reials pels barris de
Residencial Camí d’Alella, el
Pla de Montgat, Turó del Mar,
Les Vilares, Can Maurici, Can
Ciurana i les Costes.
|1|Arribada al carrer Marina
cantonada carrer Pare Claret,
inici del seguici de comparses
i animació pel carrer Marina i
Camí Ral fins la Riera Miquel
Matas.
|1|Al poliesportiu municipal
Ses Majestats Els Reis d’Orient
lliuraran un petit obsequi
a tots els nens i nenes de
Montgat.
Col·laboren: Entitats, AVV de Montgat i
voluntaris/es

A partir de les 18 h

Caga Tió
i Xocolatada
Organitza: AVV Mallorquines

A les 18.30 h

Concert de música

a càrrec del grup ADT en acústic
i copa de cava
Col·laboren: AVV de veïns
Mallorquines, AVV Can Ciurana
i ACiSM

Aula d’estudi

De l’11 al 29 de gener
a la Biblioteca Tirant
lo Blanc
de dilluns a divendres
de 20 a 22h
dissabtes 16 i 23
de 15.30 a 20.30 h
diumenges, 17 i 24
de 10 a 14 h
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El pols del
municipi
1

1. Festa solidària “Todos Somos Carlitos” al Parc del Tramvia.
2. Presentació equips temporada 2015-2016
de la Unió Esportiva Montgat.
3. Minut de silenci de rebuig als atemptats terroristes de Paris.
4. Elecció de la Pubilla de la Sardana 2015.
5. Mercat de segona mà al Parc del Tramvia.
6. Acte a la Pl. de les Mallorquines del Dia internacional contra
l’eradicació de la violència de gènere.

2

10

3

5

4
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#revistaMGT #Montgatterotllo a Instagram

Hem creat una nova etiqueta per seguir-vos a Instagram i Twitter.
Si voleu que les vostres fotografies i tuits surtin publicats a la Revista Municipal, recordeu afegir #revistaMGT #montgatterotllo

@kikomuaz

@cellermontgat

@ursu28

@neocanela

@eli_vivas

@xavipairot53

@martonahb

@xavipairot53

LA CARTA DEL LECTOR

Línia
@liniaxarxa
#LíniaNordBarcelonèsNord
Les obres a la Plaça de la Vila
de Montgat acabarà d’aquí
a un any @Montgat
Tot Badalona
@Totbadalona
Millores a la rotonda del carrer
Pare Claret de Montgat.
#Montgat
Lovefood
@lovefood_es
‘No soy fotógrafa ni cocinera
pero hago fotos y cocino.’
Entrevista en la revista de
#Montgat
Andreu Merino Vives
@andreumerino
Sabíeu que a #Montgat
hi ha una associació que
treballa pel #Sahara?
ho expliquem a
@liniaxarxa

Descontrol ciclista en el Paseo
Marítimo de Montgat
Tot Badalona
@Totbadalona
El casc antic de Montgat
tornarà a tenir decoració
nadalenca feta pels veïns.
#Montgat
Marta Membrives Bel
@MartaMembrivesB
#Montgat vol fer de la nova
plaça de la Vila un punt central.
via @elpuntavui

José Antonio Coronado Sierra
Montgat

|1| Soy vecino de Montgat y deportista corredor (peatón) diariamente
en nuestro Paseo Marítimo. Compruebo a diario como numerosos
ciclistas circulan a gran velocidad por este estrecho tramo del municipio - desde la Lonja hasta Masnou - poniendo en peligro a los peatones, muchos de ellos personas ancianas o niños. A pesar de las señales de prohibición de circulación de bicicletas las 24 horas, nunca hay
una patrulla de Policía Municipal para frenar y denunciar lo que son
incumplimientos de la normativa diarios y constantes. Consecuentemente, las quejas y discusiones que presencio a menudo al respecto
son constantes, así como las actitudes hostiles y chulescas por parte
de determinados ciclistas justo delante de las señales de prohibición
y que circulan en grupos ocupando toda la anchura de la vía.

La Local tiana
@lalocaltiana
El Duo Dance #Tiana
#Montgat suma 9 podis en els
campionats d’Europa de Fit Kid.
Tot Badalona
@Totbadalona
Comencen les obres de
construcció del nou mercat
de Montgat. #Montgat

Podeu enviar les cartes al lector a comunicaciomontgat@montgat.cat on hi consti
el nom i cognoms i el barri de residència.
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ACORDS
DEL PLE
lll S’aprova per unanimitat de
tots els grups municipals provisionalment les bases particulars reguladores de la concessió
de subvencions per a activitats
esportives per a l’any 2015.
lll Es ratifica per unanimitat la resolució de l’Alcaldia
de data 17 de setembre de 2015,
relativa a acollir-se al Programa de Treball i Formació,
convocat pel Servei d’Ocupació
de Catalunya, segons l’ordre
EMO/244/2015.
lll S’aprova amb el vot en
contra de CiU la modificació de
les ordenances reguladores
de tributs municipals i preus
públics per a l’any 2016.
lll S’aprova per unanimitat
de tots els grups municipals
l’expedient núm. 10/2015 de concessió de crèdit extraordinari
finançant mitjançant baixes de
crèdits pressupostaris per despeses generals en el Pressupost
per a 2015.
lll S’aprova per unanimitat de
tots els grups municipals l’expedient núm. 10/2015 de concessió de
crèdit extraordinari, finançat
mitjançant baixes de crèdits
pressupostaris per despeses generals en el pressupost del 2015.
lll S’aprova per unanimitat
l’expedient núm. 12/2015 de concessió de crèdit extraordinari
finançat mitjançant baixes de
crèdits d’altra partida en el
Pressupost Municipal per al 2015.
lll S’aprova amb l’abstenció de CiU, canviar l’horari
establert per a la celebració de
les sessions ordinàries de les
Comissions Informatives.

GRUPS MUNICIPALS
A DEBAT

Finalitza l’any
sense consens
polític

1 Acaba l´any i no podem deixar
d’assenyalar l’immobilisme i
els tics autoritaris de l’alcaldia.
Després d’examinar l’expedient
d’obres dels vestidors del camp
de futbol, hem comprovat que hi
ha solucions per poder continuar
l’obra tal com estava prevista.
Preguntat en el Ple, el regidor no recordava ni tan sols quan havia anat
a l’obra per última vegada, cosa que
va motivar que demanéssim que
fos rellevat de les seves funcions
per un altre regidor amb més temps
per dedicar-s’hi. Tampoc progressa
la proposta per establir l’Escola
d’Idiomes a l’edifici del nou mercat,
tal com afirma l’Alcaldessa mateixa
en una entrevista al Punt Avui. Per
acabar, diem adéu a la segona fase
del passeig marítim. No voldríem
creure, però així ho sembla, que
tot allò que ve de l’anterior govern
és rebutjat de manera automàtica.
Escassos esforços per estendre
llaços de diàleg amb l’oposició i autoritarisme, decisions precipitades
i falta d’anàlisi,... Això sí, ja tenim
diputada a costa de treure-li temps
de dedicació a Montgat.

El Ayuntamien- Relleu en el
to, en manos de nostre equip
una asociación
privada
1 En el Pleno de Octubre, Ciutadans
presentó una moción para salir de la
Associació de Municipis per la Independència basada en tres puntos:
1ª - En las últimas elecciones municipales, de 8.923 personas llamadas
a las urnas en Montgat, sólo 2.503
votaron a partidos independentistas
(CiU+ERC+MES). Es claramente
una cifra insuficiente como para que
nuestros representantes políticos
decidan mantenernos dentro de una
asociación privada que no representa a todos los montgatinos.
2ª - Esta asociación tiene como único
fin conseguir la independencia de
Cataluña sin mencionar el derecho
a decidir.
3ª - La adhesión a esta asociación
tiene un coste anual de 1.115,50 € que
pagamos todos los ciudadanos.
Los partidos que rechazaron esta
moción fueron CDC, ERC, PSC, ICV
y MES. PSC e ICV se ampararon en
la defensa del “derecho a decidir”
para seguir en la AMI, derecho que
esta asociación no menciona en sus
estatutos puesto que sólo trabaja por
y para la independencia. Con esta
decisión, el Ayuntamiento deja de ser
una institución democrática al servicio de los ciudadanos para someterse
a las directrices que marca la AMI.

1 El nostre company Tomàs
Cabrejas va presentar en el darrer
Ple Municipal la seva renúncia com
a regidor. El seu futur professional
va per un camí que és incompatible
amb les tasques de regidor. L’equip
de MES-Montgat - i estem segurs
que també els veïns i les veïnes que
ens van votar - lamentem la marxa
de Tomàs Cabrejas. Projectes que
han representat millores notables
per al poble en l’anterior legislatura
han estat idea seva o han estat impulsats per ell: l’estacionament regulat, el manteniment i la neteja del
litoral i la platja, la commemoració
“Montgat 1705”, la reconducció del
projecte dels pisos de protecció
oficial del Carrer Antònia Macià, el
contracte d’eficiència energètica,
els horts de Can Casanovas,… són
èxits que se li han de reconèixer.
MES-Montgat va oferir la incorporació d’en Tomàs a l’actual equip de
govern, oferiment que no va ser acceptat. Amb aquesta injustificada
negativa, que finalment ha conduït
a la seva marxa, Montgat ha perdut
un important motor en l’activitat
municipal. Només ens queda
desitjar un 2016 amb més accions
de l’equip de govern i bones festes a
totes i tots.

Ple de l’Ajuntament

Ple de l’Ajuntament

Moció de suport a l’AMI

Desestimada la Moció de C’s

En el Ple d’octubre, els grups de CiU i MES van presentar una moció
de suport al Parlament de Catalunya per reafirmar la pertinença de
Montgat a l’Associació de Municipis perla Independència (AMI). La moció
demanava reiterar la pertinença del municipi a l’AMl i el seu suport al
Parlament, a més de la col·locació de plaques identificatives de I’AMI a les
entrades del municipi. Els deu regidors i regidores dels grups municipals
d’Esquerra-AM, PSC-CP, C’s, ICV i PRE-IR van votar-hi en contra.

El Ple del mes d’octubre va desestimar la moció presentada pel grup
municipal de Ciutadans, relativa a revocar l’adhesió del municipi com a
membre de ple dret de l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI), deixar d’abonar la quota anual aportada a l’Assossiació i retirar la
informació de tots els mitjans relativa a aquesta àrea. Els tres regidors
del grup de C’s i PRE-AR hi van votar a favor, mentre que els 14 regidors
de CiU, Esquerra-AM, PSC-CP, ICV i MES hi van votar en contra.
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GRUPS MUNICIPALS
A DEBAT

L’Ajuntament,
amb parets
de vidre
1 La transparència sovint s’ha
reduït a aconseguir el segell Infoparticipa o una bona puntuació
en el rànquing de Transparència
Internacional. La transparència
és una manera de fer i d’entendre
la política que enforteix els valors
democràtics i facilita eines als
ciutadans perquè puguin participar
i controlar la gestió i l’acció política.
La transparència permet que els
ciutadans vegin allò que passa dins
de les institucions. La ciutadania
no s’ha de conformar amb allò que
s’explica o es publica en les xarxes
socials. Es pot crear una opinió pròpia, fonamentada en dades i informació contrastada. Amb l’entrada
en vigor de la Llei de Transparència
de Catalunya, les administracions
estan obligades a fer públiques les
seves dades i a garantir el dret d’accés a la informació pública. Aquest
és el repte de les administracions i
el que actualment treballem des de
l’Ajuntament. Aviat, els ciutadans
de Montgat podran accedir a l’espai
de transparència i dades obertes.
Sense transparència no hi pot haver
confiança i, com aquesta, la transparència s’ha de construir cada dia,
i per això treballarem.

La joventut de
Montgat reclama un autèntic
pla de rescat

Les xarxes
socials, per
comunicar-se
quan toca

Las obras
se reactivan

1 La crisi econòmica ha colpit durament els joves, víctimes d’un mercat
laboral inestable i cada cop més
precari. Les retallades i polítiques de
dretes de PP i CiU han condemnat
tota una generació de joves, cada cop
amb menys oportunitats laborals,
menys possibilitats d’emancipar-se i
menys recursos per estudiar i desenvolupar projectes de recerca.
Cada govern, des de la seva responsabilitat, té l’obligació de donar suport
als joves i millorar les seves condicions, començant des dels municipis.
En aquest sentit, el programa del PSC
proposava un seguit de mesures que
ja estem implementant dins l’equip
de govern municipal: impuls de nous
projectes d’innovació i formació com
ara la jornada d’Art Urbà o el Cagafest; suport a les entitats juvenils;
creació d’un espai de participació per
impulsar una Comissió de Joves; importants campanyes formatives (curs
de premonitors per a nens i nenes
amb necessitats educatives especials,
ocupació, drets i participació) i de
sensibilització (autoestima, violència
i prevenció contra la violència, contra
el consum de drogues o l’alcohol),
etc, amb una agenda jove comuna entre Tiana i Montgat i en col·laboració
amb uns altres municipis.

1 Les xarxes socials són mitjans de
comunicació que han esdevingut
un element de dinamització social
gràcies a la seva pluralitat i diversitat, tant pels missatges com pels
usos que en fem. Però, com tot, no
posseeixen ni reflecteixen veritats
i realitats absolutes, sobretot si
s’utilitzen com a mitjà d’informació. Qualsevol pot publicar-hi una
mentida com a real sense dir d’on
ha tret la informació o inventant-se
la font. Aquest missatge pot circular
viralment o obtenir molts “m’agrada”, i això pot donar-li credibilitat,
però no el fa més cert. De fet, fins i
tot qui publica aquesta mentida pot
ser un perfil fictici, creat per generar
corrents d’opinió. En política, això
passa. ICV Montgat ni ha jugat mai a
aquest joc ni ho farà. Fem servir les
xarxes socials, però cada missatge ha de passar pels canals que
corresponen. I per això, no entenem
que en el darrer Ple, davant una pregunta de CiU, es va comentar amb
ironia a Montse Sanllehy, portaveu
del grup municipal d’ICV, si contestaria oficialment o per Twitter. És
que potser hi ha algú que amb el seu
mal vol conèixer el dels altres?

1 Nosotros lo hemos dicho siempre.
Lo nuestro es la política municipal,
el día a día en Montgat intentando
solucionar los problemas de la gente. Ya estamos situados y es cierto
que no estamos dando salida a todo
como nos gustaría: a las trabas propias de la burocracia administrativa
se suma un cierto paro debido a que
desde intervención económica nos
han paralizado todas las partidas
tanto en el capitulo ordinario como
en el de inversiones. Y es que, a estas
alturas del año todavía estamos
sacando facturas que se tenían
que haber pagado hace ya muchos
meses y, por una mala gestión,
tenemos que estar reconociendo
deuda y pagando a acreedores. Pese
a todo eso, este equipo de Gobierno está sacando adelante todos
aquellos temas que por una u otra
razón (burocrática, económica o
simplemente por mala gestión) se
habían enquistado (dígase obras
de Ajuntament, escuela Sant Joan
o el campo de fútbol). Tras muchas
trabas, este equipo está reactivando todos aquellos temas y está
trabajando para presentar unos
presupuestos dignos.

Ple de l’Ajuntament

Ple de l’Ajuntament

Judicialització del 9N

Moció de Lluís Companys

El Ple del mes d’octubre va aprovar la moció en defensa de la
democràcia i el dret a decidir, i contra la imputació d’autoritats
catalanes per la consulta del 9N. Presentada pels grups municipals
de CiU, Esquerra-AM, PSC-CP, ICV, PRE-IR i MES, va comptar amb els
vots a favor dels 14 regidors i regidores d’aquests grups municipals i amb els vots en contra dels dos regidors de C’s. La moció
condemna la judicialització d’un procés democràtic.

El Ple del mes d’octubre va aprovar la moció presentada
amb motiu del 75è aniversari de l’assassinat del president Lluís
Companys i Jover, per demanar l’anul·lació de la sentència del seu
judici sumaríssim i reclamar justícia universal i memòria històrica.
Presentada pel grup municipal de Convergència i Unió, EsquerraAM, PSC-CP, ICV, PRE-IR i MES, va comptar amb els 14 vots a favor i
els dos vots en contra de Ciutadans.
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EDUCACIÓ

Ajuts per a les
sortides escolars
S’obre el termini de sol·licituds
per al curs 2015/16
La Regidoria d’Educació ha obert, per tercer
any, una nova convocatòria pública de subvencions en concepte de sortides escolars adreçades a les famílies amb alumnes residents a
Montgat que estiguin matriculats en centres
d’ infantil, primària i secundària obligatòria públics o concertats, i que es trobin en situacions
econòmiques desfavorides. Els ajuts econòmics tenen com a objectiu afavorir la igualtat
d’oportunitats dels alumnes, la integració de
tots els col·lectius i la no discriminació. Els
ajuts atorgats es destinaran íntegrament a
minorar les despeses per aquest concepte
a càrrec de les famílies durant el curs 20152016. L’import total dels ajuts és de 5.000 €.
Durant el desembre s’obrirà un termini de 10
dies hàbils per tal que les famílies presentin
les sol·licituds a l’OAC de l’Ajuntament. Els
impresos per a les sol·licituds es podran trobar
en el web del municipi, als centres escolars
públics i concertats i a l’OAC de l’Ajuntament,
ubicada al vestíbul de la Biblioteca Tirant lo
Blanc. L’Ajuntament informarà a través del
web, de les xarxes socials i dels mateixos centres educatius, sobre el termini exacte en què
es podran entregar les sol·licituds.

JOVENTUT

Noves sessions formatives gratuïtes
d’ocupació per a joves
La Regidoria de Joventut ha organitzat
un curs d’ocupació per a joves que es trobin
a l’atur o vulguin millorar les seves competències i habilitats bàsiques en la recerca de
feina. Actualment, Montgat té 1.042 joves
residents entre 19 i 29 anys (un 8,8% de la
població), dels quals 503 són homes i 539,
dones. Un gruix important d’aquests joves
són estudiants, estan a l’atur o tenen treballs
precaris que compaginen amb els estudis.
Amb la finalitat de donar suport a aquesta
franja d’edat que pateix directament els
efectes de la crisi econòmica, s’han organitzat unes sessions formatives de l’11 de ge-

ner al 8 de febrer, els dilluns i dimarts de 17
a 20 h, a l’Espai jove de Montgat. Es tractaran
que incideixen directament en la inserció
laboral dels joves, com ara la situació actual
del mercat laboral, les competències laborals, l’anàlisi de les competències en relació
amb una ocupació concreta, el treball en
equip, la resolució de conflictes i habilitats
socials, el currículum i la carta de motivació,
tècniques i recursos per a la recerca activa de
feina, la marca personal, l’entrevista de feina
i la fira d’oficis.
El curs és totalment gratuït i l’impartiran
formadors de l’associació DIOMIRA.

JOVENTUT

CULTURA

ENTITAT

Nous tallers sobre
la salut per a joves

La Biblioteca, amb
la Marató de TV3

Acord entre l’ACISM
i la UE Montgat

Hi participen 300 alumnes
de l’Institut Thalassa

Impulsa la campanya
“Un llibre, un donatiu”

Promoció del comerç
i del bàsquet locals

La Regidoria de Joventut ha organitzat
quatre sessions formatives de promoció de la
salut per als alumnes de 1r fins a 4t d’ESO de
l’Institut Thalassa amb l’objectiu de proporcionar eines i habilitats socials sobre aspectes
relacionats amb la salut i les conductes de
risc. A partir del desembre s’impartirà un taller
de prevenció de les relacions abusives, un
segon taller d’orientació sobre l’autoestima i
l’acceptació del cos, i un tercer de prevenció en
el consum de cànnabis. Al mes de març es realitzarà el taller “Anem de festa” per als alumnes
de 1r de batxillerat, per tal d’afavorir pautes
per al consum responsable.

Per tercer any consecutiu, la Biblioteca de
Montgat serà centre col·laborador de la Marató
de TV3. L’edició d’enguany, la 24a, es dedicarà
a la diabetis i l’obesitat -dues de les malalties
metabòliques més freqüents a Catalunya- amb
l’objectiu d’impulsar nous projectes de recerca
i tractaments diana que millorin la qualitat
de vida de les persones afectades i permetin
avançar en el seu coneixement des de totes les
àrees de la recerca. La Biblioteca Tirant lo Blanc
hi col·laborarà posant a disposició dels lectors,
llibres que s’exposaran en una paradeta al
vestíbul i que podran agafar-se lliurement a
canvi d’un donatiu.

L’Associació de Comerços i Serveis de
Montgat (ACISM) i la UE Montgat han signat
un acord de col·laboració per promocionar el
teixit comercial local i la formació en l’esport
del bàsquet. La intenció és sumar esforços
perquè els montgatins coneguin millor l’oferta
d’establiments que hi ha al municipi i, alhora, la
tasca de l’entitat esportiva degana de Montgat
i emblema de la localitat des del 1931.
La primera acció conjunta de les diverses que
s’aniran visualitzant durant el pròxim any ha
estat la confecció del nou carnet que tindran
els socis del club, el revers del qual mostrarà la
imatge de l’ACISM.
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comerç del mes

La Bugaderia
de Montgat
|1| A mitjans de setembre, va obrir les
portes la Bugaderia de Montgat a la plaça
Antoni Gaudí. Es tracta de l’únic establiment
d’aquestes característiques que hi ha al municipi. Ofereix servei de tintoreria en rentat i
planxat de peces de roba i de tèxtil de la llar,
com ara mantes, cortines, catifes i flassades.
També hi podreu trobar servei de rentat de
peces especials com ara vestits de núvia,
vestits de comunió o pells. També tenen
servei de bugada i ofertes en promoció: el
rentat i planxat de 5 camises a preus molt
competitius. A més a més, al mateix establiment es realitzen arranjaments de roba.
Teniu, doncs, un nou comerç de proximitat,
de servei ràpid i tracte amable.

Matins: de dilluns a dissabte, de 9.30 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Pl. Antoni Gaudi. Av. Vilares, 5
Telèfon 93 463 89 36
ruizmorenomjose@gmail.com

ENTITAT

ABAM i APROPA’T, protectores
d’animals de Montgat i Tiana
Les dues associacions fan una crida a la solidaritat
dels veïns i veïnes
ABAM (Associació pel benestar dels
animals de Montgat) i APROPA’T (Associació protectora pels animals de Tiana) són
dues associacions sense ànim de lucre que
treballen per l’assistència dels animals sense
llar de Montgat i Tiana mitjançant l’acollida,
la rehabilitació i la gestió de l’adopció. Els
animals que els arriben reben l’alimentació i
les cures higièniques i sanitàries que necessiten fins que apareixen els seus amos o els
adopten.
Les associacions es financen a través de les
subvencions que reben dels ajuntaments
dels dos municipis, les quotes i donatius
dels socis, l’assistència a fires i accions
benèfiques. L’ajuda mai està de més i, ara, les

associacions fan una crida a la solidaritat dels
veïns perquè col·laborin amb els refugis de
gats i gossos, els quals estan al màxim de la
seva capacitat i on calen persones voluntàries de suport.
Per Nadal, s’hi pot col·laborar de diverses
maneres: comprant el calendari del 2016 que
trobareu als comerços adherits, comprant
loteria de Nadal, assistint a la gala benèfica
del dissabte 12 de desembre, a la Sala Pau
Casals, o visitant l’estant que tindran a la Fira
de Nadal del Parc del Tramvia del dia 13.
Per a més informació, podeu trucar als
telèfons 651561028 al 670651545, escriure
a abamiapropat@gmail.com o connectar a
www.abamiapropat.com.

ENTITAT

ENTITAT

ENTITAT

Recollida d’aliments
per al Sàhara

Casal de Nadal a
l’esplai Timó del Gat

Èxit europeu de
l’escola Duo Dance

Arran de les inundacions del mes d’octubre als campaments de Tindouf, l’associació
Huellas del Sáhara va organitzar una campanya de recollida d’aliments, medicaments
i roba. Van col·laborar-hi els supermercats
Condis del Turó del Mar, les Bateries i Tiana, i
el Cercle Podem Montgat-Tiana; les escoles
Marina i Salvador Espriu; l’Institut Thalassa i el
voluntariat de Thalassa Suma i les farmàcies
del municipi. Una caravana humanitària ja ha
sortit de Vilanova i la Geltrú cap al Sàhara
amb tots els productes recollits.

L’esplai infantil i juvenil El Timó del Gat
organitza un casal infantil de Nadal els
matins dels dies de les vacances escolars
de Nadal, del 28 de desembre al 5 de gener.
Adreçat a infants de 3 a 12 anys, tindrà lloc
de 9 a 14 h a l’escola d’adults Timó. Les famílies interessades a inscriure als infants ho
poden fer a l’escola d’adults Timó els dissabtes a la tarda, de 16.30 a 19 h, o bé al telèfon
654 693 458. Més informació, a la pàgina de
Facebook de l’entitat Esplai infantil i juvenil
El Timó del Gat.

Els alumnes de l’escola Duo Dance,
majoritàriament veïns i veïnes de Montgat,
Tiana i Badalona, van aconseguir classificarse entre les primeres posicions del campionat d’Europa Fit Kid 2015. Els dies 30 i 31
d’octubre i 1 de novembre, el Pavelló Olímpic
de Badalona va ser l’escenari d’aquesta
competició en el qual l’escola de dansa va
presentar-se en les especialitats de FitKid,
Hip Hop, Break Dance, Fantasy, Dance Show,
Jazz Funk i Caribbean. A principis del 2016,
participarà en el Campionat de Catalunya.
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MARC
ROVIRA

Preparador físic
i Assistent
de Jorge Lorenzo

“Animo la gent a creure
en els seus somnis”
Foto: Chus Alonso

C

om vas conèixer Jorge Lorenzo?
Ens vam conèixer un dia assolellat
del mes de març del 2014. Aleshores jo feia
d’entrenador personal i en Ricky Cardús,
veí de Tiana, a part d’amic, era un dels
meus clients. Va ser ell qui va convidar el
Jorge a entrenar amb nosaltres aquell dia.
I va quedar meravellat
Bé, penso que vaig ser en el lloc adequat,
en el moment adequat. Ell no estava gaire
satisfet amb l’entrenador personal que
tenia a Lugano, Suïssa, on viu habitualment. I va ser un conjunt de circumstàncies. Suposo que aquell entrenament a l’aire
lliure, precisament a la platja de Montgat,
acompanyat d’un amic i d’un entrenador de la seva edat, amb el qual, a part
d’entrenar-lo, també hi podia competir;
els exercicis i l’esport que no acostumava
a practicar,...
Quina mena d’entrenaments feu?
Això és secret!
Sí?
És clar, però en línies generals jo crec que
ara en Jorge s’ho passa bé entrenant-se.
En comptes d’estar sempre dins el gimnàs,
també sortim i treballem a prop de la natura,
fem BTT, esquí de muntanya, bici de carretera i el que us deia: em veu com un rival a
batre i si vol guanyar-me corrent o amb la
bici, jo li ho poso difícil, i això el motiva.
T’hauries imaginat mai trobar-te
al costat d’un campió del món?
No. Ho havia somiat, sí. Però pensar que hi
podria ser, no. Per això dic que la gent no
s’ha de posar límits . Perquè si a mi m’ha
passat això, li ho pot passar a qualsevol.

16

De Montgat al món
Sí, ha estat un canvi de vida radical. De viure al
meu poble, que estimo i enyoro moltíssim, a
viure a Suïssa i voltar per arreu del món.
I com és aquest univers ple de càmeres,
glamour i patrocinadors que envolta
la MOTO GP?
Al principi t’impressiona, però després t’adones que la gent que t’envolta és tan normal
i corrent com tu. I jo procuro tenir els peus a
terra i ser conscient que avui sóc aquí, però que
demà puc estar fent de professor de gimnàs
d’una escola. Perquè sé que arribar fins aquí és
difícil, però mantenir-s’hi encara ho és més.
Però amb Jorge Lorenzo ja et lliga
una relació molt personal
Sí, però podria deixar de ser el seu entrenador
si això fos el millor per a ell i estic convençut
que continuaríem sent amics, tal com m’ha
passat amb molta de la gent que he entrenat.
Al final, treballar al costat de les persones i
ajudar-les perquè arribin als seus objectius,
crea molts vincles.

En Marc, fill de la Núria i d’en Jaume,
va néixer a Montgat fa 29 anys. Des
dels 6 anys que va començar a jugar a
futbol no ha deixat mai més de fer tota
mena d’esports: córrer, bicicleta, nedar,
escalar,...Volia ser bomber, però no va
aprovar les úniques oposicions que
es van convocar des que havia acabat
la carrera de Ciències de l’Activitat
Física i de l’Esport. Aleshores va fundar
amb un amic Coach to top -un negoci
d’entrenament personal-, mentre les
caramboles de la vida van portar Jorge
Lorenzo fins a Montgat.

un noi que vulgui baixar de les tres hores en
una marató. Per això, volia ser bomber, cosa
que encara tampoc no he descartat.
I la pressió d’entrenar i de ser l’assistent
d’un campió del món?
M’encanta. M’agrada el risc. I tot i que ara
no he de patir per la meva integritat física,
t’asseguro que les tensions que es viuen
dins d’un box en una carrera s’assemblen
molt a les que pots viure practicant un
esport de risc o apagant un incendi. No hi ha
espai per a l’error.
T’has convertit en l’ombra d’un campió
Ara per ara, sí. L’entreno físicament, controlo
la seva dieta, sóc la seva persona de confiança dins el box. Quan entrena a la pista jo
li dic els temps i com està la classificació per
fer la pole. També sóc a la graella de sortida
junt amb els mecànics per si hi hagués qualsevol problema...

Segur, perquè si fins i tot viviu plegats, sou
com germans
Sí, és cert. Som dos nois normals que gaudeixen
molt fent la seva feina. I això és el que valora més
en Jorge: poder fer el que tothom fa. Perquè la
vida de l’èxit és molt dura. La teva imatge, sempre exposada, qualsevol cosa que dius s’aprofita
per treure un titular. És molt complicat viure
envoltat de càmeres tot el dia i no poder sortir a
passejar el teu gos tranquil·lament.

Una vida perfecta?
Estic molt agraït de la vida. Sóc molt conscient
que sóc un afortunat i per això m’esforço molt
cada dia, cada carrera. Intento donar el màxim
de mi i aprofitar el moment que ara visc. Vull ser
feliç, i ara ho sóc, però el dia que no sigui feliç,
no m’importarà deixar aquest món. Estic preparat i segur que serà així, perquè sé que el més
important és estar bé amb un mateix. És la clau
per afrontar la vida amb bona actitud i il·lusió.
Però no, no hi ha una vida perfecta. I, a més, sóc
un noi com qualsevol altre, amb els seus petits
problemes com tothom i amb els seus temors.

Què és el que més t’agrada de la teva feina?
M’agrada ajudar la gent, tant pot ser un
campió del món, una senyora que comença a
córrer i progressa quilòmetre a quilòmetre, o

Un desig?
Que ens recuperem al 110% de la pressió
viscuda fins al moment, que puguem fer una
pretemporada tan bona com la de l’any passat .

